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OSUD (KARMICKÉ ZÁKONY) 
 

Životní potíže a osud 
Vybráno ze Satsangu 13.2.2006  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je třeba chápat, že všechny události v našem životě jsou řízeny osudem. Osud není 
nic jiného než důsledky našich předchozích činů. Svým současným jednáním si 
vytváříme budoucí osud. Zmiňuji se o tom proto, abyste pochopili, že nelze zabránit 
tomu, aby se některé věci v životě neodehrály. Ať však dojde k čemukoli, boží pomoc 
je přítomna neustále. Bůh vás neopustí, ani když jste nemocní nebo se dostanete do té 
nejhorší možné situace. Situací, která do vašeho života vstoupila jako důsledek vašich 
předchozích činů, však projít musíte.  

Nezapomeňte, že právě v obtížných a nepříjemných situacích se vymazává vaše 
špatná karma. Špatný osud je utrpením spálen. Naopak, když se vám daří, 
spotřebováváte svoji dobrou karmu. Boží Milost bývá daleko hlubší v situacích, kdy 
se vám odehrává něco těžkého – ať už je to nemoc, odloučení nebo úmrtí někoho 
drahého. V otřesu a pohnutí nad událostí se vaše mysl dostává blíže Bohu.  

K události dojít muselo, protože byla součástí vašeho osudu. Důležité je zabývat se 
v každé situaci splněním své povinnosti. Jednou z nejdůležitějších věcí v životě je 
umět se otevřít příležitosti, kterou vám každá situace přináší. Jde o to využít 
strastiplnou situaci ke své přeměně. Nepříznivá situace probudí ve vás dřímající 
skrytý potenciál. Jenom díky zvládání náročných situací se  rozvíjí vaše síly. Mějte na 
paměti, že větší nebezpečí číhá spíše v dobách, kdy se vám daří, a ne v dobách, kdy 
strádáte.  

Zbohatnout je daleko zrádnější než přijít o majetek. Většinu lidí přivedou nabyté 
peníze ke scestí. Lidé v blahobytu nemusí ničemu čelit a zapomínají na smysl života. 
Naopak ve finanční nouzi nemáte prostředky na špatnosti. Zvažujete každý dolar a ani 
vás nenapadne myslet například na výlet do nočního Frankfurtu. Bůh vás tak chrání 
před úpadkem. Všechno má svůj hlubší význam.   

Nemocemi se čistí vaše předchozí hříchy. V posteli máte také více času rozjímat 
o Bohu. Nemoci a utrpení nejsou nic příjemného a nemyslím, že byste je měli 
záměrně vyhledávat. Nikdo však nemůže zabránit tomu, aby do jeho života trápení 
nevstupovalo. Rád bych, abyste měli na paměti, že když se do problémů dostanete, je 
to příležitost pro duchovní vývoj. Léčíte-li se na lůžku, co jiného vám zbývá, než si 
opakovat Óm?  

Potom vzpomínáte na Boha: „Ó, Pane, měj se mnou slitování.“ „Můj Bože, přijel 
jsem do Indie z takové dálky a už pět dní nemohu vstát z postele a chodit na 
satsangy.“ Tím, že voláte Boha, jako byste mě navštěvovali. Jako byste se satsangu 
zúčastnili. Jde o to, porozumět tajemství, že právě tehdy, kdy se ve svém pokoji léčíte, 
dochází ve vašem srdci k vnitřnímu satsangu.  

Na této planetě, ani nikde jinde, nikdy nikdo nedokázal zabránit otáčejícímu se 
kolu osudu. Všechny události slouží k vašemu vývoji. Pokud máte oči otevřeny, 
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zjistíte, že každá situace je Bohem zařízena tak, abyste se z ní mohli poučit. Když oči 
zavřete, nenaučíte se nic. V žádném případě však nemůžete zvrátit běh událostí.  

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


